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คู่มือแนวทางการให้บริการประชาชนหรือกระบวนการอานวยความสะดวก

: สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
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คานา
หน่วยบริกำรสำธำรณสุข ทำหน้ำที่เป็นหน่วยให้บริกำรด่ำนแรกและให้บริกำรผสมผสำนทั้งด้ำนกำรรักษำพยำบำล กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค และกำร
ฟื้นฟูสุขภำพ รวมถึงกำรส่งเสริมกำรพึ่งตนเองด้ำนสุขภำพของประชำชน ทำงำนในมิติที่เกี่ยวกับ “สุขภำพ” มำกกว่ำ “โรค” ซึ่งสุขภำพของประชำกรในแต่ละพื้นที่มีควำมแตกต่ำง
และหลำกหลำย ฉะนั้นหำกหน่วยบริกำรปฐมภูมิทุกหน่วยบริกำรปฐมภูมิมีคุณภำพในมำตรฐำนเดียวกัน ก็ย่อมจะเป็นหลักประกันให้ประชำชนเข้ำถึง บริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพได้อย่ำง
เท่ำเทียม ทั่วถึง และช่วยทำให้เกิดระบบบริกำรสุขภำพที่มีประสิทธิภำพด้วย สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำนได้มีควำมพยำยำมที่จะพัฒนำระบบคุณภำพหน่วย
บริกำรปฐมภูมิ ภำยใต้ชื่อ โครงการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคุณภาพ เพื่อให้มีคุณภำพได้มำตรฐำน เน้นกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรสุขภำพและกระบวนกำร
บริกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและควำมจำเป็น ด้ำนสุขภำพของประชำชน และให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำเครือข่ำยระบบบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ และแผนยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) ให้ครอบคลุมทุกมิติ สำมำรถขับเคลื่อนไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยได้แต่งตั้งคณะทำงำนผู้แทนจำกโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล สำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอ โรงพยำบำลชุมชน เพื่อหำแนวทำงกำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิโดยกำรสนับสนุนจำกโรงพยำบำลแม่ข่ำย โดยเริ่มจำก ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบกำร
เยี่ยมบ้ำนคุณภำพ ระบบเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสำธำรณสุข ระบบกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อ ระบบชันสูตร(Lab/สอบเทียบเครื่องมือ) และระบบส่งต่อ โดยใน
ปี ๒๕๖๑ อำเภอเวียงสำ มีกระบวนกำรขับเคลื่อนตำมยุทธศำสตร์พัฒนำควำมเป็นเลิศใน ๔ ด้ำน (P&:P Service , People , Governance ) กำรพัฒนำโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ตำบลเป็นประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ เรื่องระบบบริกำร และสำมำรถเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำ รพ.สต. ติดดำว ซึ่งเป็นนโยบำยสำคัญของกระทรวงสำธำรณสุข โดยโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพตำบลทุกแห่งจะต้องมีกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์มำตรฐำน และดำเนินกำรพัฒนำตำมระบบบริกำรปฐมภูมิให้มีคุณภำพต่อไป
ขอขอบพระคุณ หน่วยงำน/ภำคีที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ใช้ข้อมูลและเสนอแนะกำรประยุกต์ใช้ จำกโรงพยำบำลแม่ข่ำย ผู้ที่มีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรทุกท่ำน และหวัง
เป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อใช้เป็นแนวทำง จัดบริกำรประชำชนหรือเป็นกระบวนกำรอำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนใช้บริกำร มีคุณภำพมำตรฐำนต่อไป

คณะผู้จัดทา
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา
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แนวการปฎิบตั ิในการให้บริการผู้ป่วยทั่วไปใน รพสต.
กิจกรรม
1.ให้คิวผู้ป่วย

รายละเอียดของการบันทึก
- ผู้ป่วยหยิบคิวเอง(กรณีหยิบคิวแล้วไม่อยู่ = ให้ต่อคิวหลังจำก
จนท.เรียกคิวถัดไป)
- ทำใบบันทึกคิวที่เรียกข้ำม
- แยกคิวผู้ป่วยตำมชนิดบริกำร (คิวผู้ป่วยปกติทั่วไป และคิว
ผู้ป่วยเรื้อรังที่นัดมำรักษำต่อ)

2.ตรวจวัดวัดสัญญำณชีพ
- ควำมดันโลหิต
- ชั่งน้ำหนัก
- วัดส่วนสูง
- วัดรอบเอว

- ให้ผู้ป่วยหรือญำติ และจดบันทึกหรือสลิบจำกเครื่องไว้ให้
จนท.ลงบันทึก
- สำมำรถให้จิตอำสำช่วยบริกำร

3. เรียกคิวซักประวัติ เบื้องต้น
(โดยเจ้ำหน้ำที่หรือพสอ.)

- คนไข้ใหม่ไม่ทรำบสิทธิ์
(ลงทะเบียนผู้ป่วยบัญชี 1 และ เช็คสิทธิ์กำรรักษำ
*กรณีไม่มีบัตรประชำชน ต้องเช็คสิทธิ์หน้ำเว็ป เพิ่มรำยละเอียด
ในบัญชี 1)
-ผู้ป่วยเก่ำให้บันทึกในOne stop servicesและส่งรักษำตำมชนิด
ของบริกำร

เอกสาร/วัสดุอุปกรณ์
-บัตรคิว 2 ชุด(ลักษณะของบัตรคิว
1.ขนำดเหมำะสมเห็นชัดเจน
2.แสดงให้เห็นว่ำผู้รับริกำรต้องคืนเมื่อถูกเรียกเข้ำ
ตรวจรักษำ
3.คืนบัตรคิวเมื่อสิ้นสุดกำรรับบริกำร
ณ.จุ ดExit care
4.ใช้ประโยชน์จำกบัตรคิวระหว่ำงรอ 5.ประหยัด)
- ป้ำยบอกขั้นตอนกำรบริกำร
- เครื่องวัดแบบสอดแขน / เครื่องวัดแบบ Manual
- แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง เสียบบัตรคิว
- เครื่องชั่งน้ำหนัก/ที่วัดส่วนสูง
- สำยวัดรอบเอว
- Use Name / Password
- บัตรประชำชนผู้รับบริกำร
- (ขอให้ จนท.เวร เป็นนำยทะเบียนทุกคนเพื่อ
สำมำรถตรวจสอบสิทธิ์ได้ทั้งในและนอกเวลำ
รำชกำร)
- ไมค์และลำโพง
- คอมพิวเตอร์ชุดที่1
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แนวการปฎิบตั ิในการให้บริการผู้ป่วยทั่วไปใน รพสต.
กิจกรรม
4. รับบริกำรตำมประเภทบริกำร
- ตรวจรักษำทั่วไป
- WCC
- NCD
-ทันตกรรม
-แพทย์แผนไทย

5. จ่ำยยำ
5.1 เรียกชื่อผู้ป่วย
- ตรวจสอบก่อนพิมพ์ใบสั่งยำและฉลำกยำ
5.2 ผู้ป่วยเซ็นรับยำ
5.3 ผู้จ่ำยยำเซ็นต์จ่ำยยำ
5.4 เก็บเงินตำมสิทธิ์และเขียนใบเสร็จรับเงิน
ให้ผู้ป่วย
5.5 กรณีสิทธิ์ว่ำงที่ไม่สำมำรถจ่ำยค่ำรักษำ
ได้ให้เซ็นต์ใบขออนุเครำะห์ค่ำรักษำไว้

รายละเอียดของการบันทึก
ห้องตรวจรักษำ
4.1 ตรวจโรคทั่วไป/โดยพยำบำล
-เรียกชื่อ-สกุล / ตรวจสอบ
-บันทึกกำรตรวจร่ำงกำยกำรักษำให้ครบถ้วน
-สั่งยำและหัตถกำรและจบกำรรักษำ
4.2 ตรวจโรคเรื้อรังที่ต้องพบแพทย์
-พยำบำลคัดกรองก่อนตรวจรักษำลงบันทึกผลlabและข้อมูล
พฤติกรรมผู้ป่วยโดยละเอียด
-ผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อให้บันทึกข้อมูลในthai refer และพิมพ์
ใบส่งต่อให้ผู้ป่วยถือไป
-กรณีที่เร่งด่วนให้พิมพ์ใบส่งตัวจำก Hos-xp ให้ผู้ป่วยก่อน
หรือพิมพ์ offline ได้เลย
จุดบริกำรสั่งยำเป็นจุดที่เกี่ยวข้องกับระบบงำนกำรเงินและพัสดุ
จึงต้องมีระบบบันทึกที่สำมำรถตรวจสอบได้ ดังนี้
- ตรวจสอบรำยงำน จำก สปภ 01ในแต่ละวันว่ำมีลูกหนี้ที่ต้อง
จ่ำยเงินกี่คนและตรวจสอบรำยชื่อลูกหนี้จำกทะเบียนผู้ป่วยได้
-ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน(เก็บค่ำบริกำรเก็บค่ำบริกำรตำมสิทธิ์
รักษำ เช่น สิทธิ์ว่ำง ชำระเงิน ประกันสังคมอื่นๆ สิทธิ์ประกัน
สุขภำพถ้วนหน้ำนอกเขตบริกำร)
-ในกรณีที่เก็บค่ำรักษำพยำบำลไม่ได้ให้ลงทะเบียนขอสงเครำะห์
ค่ำรักษำไว้
-ติดสติกเกอร์ใบสั่งยำในแฟ้มเก็บไว้เป็นหลักฐำนติดในกระดำษที่
เลิกใช้แล้วเพื่อประหยัด

เอกสาร/วัสดุอุปกรณ์
-อุปกรณ์เครื่องมือตำมมำตรฐำนของคลินิกบริกำรแต่
ละประเภท
-คอมพิวเตอร์ชุดที่2พร้อมเครื่อง print
-Tempateในกำรบันทึกเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง
-เพิ่มประวัติกำรเจ็บป่วยในอดีต
-คู่มือICD
-คู่มือภำษำอำเซียน

-

คอมพิวเตอร์ชุดที่3
เครื่องปริ้นฉลำกยำ
สติ๊กเกอร์ยำ
แฟ้มบัญชีลูกหนี้
ใบเสร็จรับเงิน
แฟ้มเก็บใบสั่งยำประจำวัน
ทะเบียนรับ-ส่งเงินประจำวัน
(คำสั่งที่เกี่ยวข้องและมำตรฐำนงำนเภสัช
กรรมต้องมีระบบจัดกำรร่วมกันในCup)
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แนวการปฎิบตั ิในการให้บริการผู้ป่วยทั่วไปใน รพสต.
กิจกรรม

รายละเอียดของการบันทึก
- สิ้นสุดวันให้เจ้ำหน้ำที่รับส่งเงินประจำวันตรวจสอบกำรรับเงิน
และบันทึกในแฟ้มรับส่งเงินไว้เป็นหลักฐำนเพื่อนำไปบันทึกและ
นำส่งกรรมกำรผู้เก็บรักษำเงินก่อนนำฝำกธนำคำรต่อไป
6. ให้คำปรึกษำก่อนกลับบ้ำน(แยกให้บริกำร1 -ตรวจสอบสมุดนัดหมำยและยำก่อนกลับ
คนในวันบริกำรคลินิกพิเศษสำมำรถเป็นคน
- ลงบันทึกเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ในสมุดประจำตัวผู้ป่วย
เดียวกัน ณ จุดจ่ำยยำได้
-บันทึกปัญหำที่พบไว้สำหรับติดตำมแก้ไขและConference ใน
เก็บบัตรคิวคืน
กลุ่มที่มีภำวะแทรกซ้อนต้องติดตำมเยี่ยมบ้ำน

เอกสาร/วัสดุอุปกรณ์

- โต๊ะแยกที่สำมรถพูดคุยได้
-ทะเบียนให้คำปรึกษำ
-สมุดนัดหมำย

ตัวอย่างการบริหารบุคลากรในการให้บริการประจาวัน
1.กำรมอบหมำยงำนเจ้ำหน้ำที่ประจำวัน
แบ่งเป็นสองทีมในแต่ละวันหมุนเวียนกัน ดังนี้
1.ทีมให้บริกำรในรพสต. จำนวน 3คน(พยำบำล จพง. พสอ.)
จุดที่ 1 ลงคิวโดยพสอ.(สอนให้พสอ.สำมำรถบันทึกข้อมูลในระบบHosxpได้)
จุดที่ 2 จุดตรวจโดยพยำบำลหรือแพทย์และบันทึกข้อมูลกำรตรวจด้วยตนเอง
จุดที่3 จุดจ่ำยยำ โดยนักวิชำกำร จพง ผู้ช่วยเภสัช หรือเภสัช 1คน
2. ทีมเยี่ยมติดตำมผู้ป่วยที่บ้ำนและรณรงค์ในชุมชน จำนวน 3คน (พยำบำล นวก.พนักงำนขับรถ) ออกให้บริกำรตั้งแต่เช้ำทุกวัน เพื่อให้กลับมำบันทึกข้อมูลในช่วงบ่ำย
ได้ทัน) เน้นให้บริกำรในหมู่บ้ำนที่ตนเองรับผิดชอบก่อน
3. สำหรับทันตกรรม และแพทย์แผนไทย จะแยกออกไปเฉพำะตำมลักษณะบริกำรสำหรับวันที่มีคลินิกพิเศษจะเพิ่มผู้ให้บริกำรในแต่ละคลินิกดังนี้
- คลินิกโรคเรื้อรัง เพิ่ม พยำบำลและเภสัช
- WCC เพิ่มจนท.1คน สำหรับให้บริกำรผู้ป่วยทั่วไป 2คนบริกำรที่ WCC
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แบ่งเป็น

คนที่ 1 ตรวจคัดกรองพัฒนำกำร
คนที่ 2 บริกำรเคลือบฟลูออไรด์และฉีดวัคซีน
2. งำนบริหำร ผอ.จะดูแลเสริม และจัดให้มีจิตอำสำช่วยในวันรณรงค์
ปัญหำอุปสรรค
1.คอมพิวเตอร์เก่ำชำรุดและขำดเครื่องprint
- กำรแก้ไข ให้ทุกรพสต.สำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในรพสต.เสนอCUP
2.ระบบpasswordไม่อนุญำตตรวจสอบสิทธิ์
-กำรแก้ไข ควรอนุญำตให้ จนท.เวรสำมำรถตรวจสอบสิทธิ์ได้
3.เจ้ำหน้ำที่ใน รพ.สต.ยังไม่สำมำรถบันทึกข้อมูลได้ทุกคน
- ประชุมชี้แจงและอบรมบุคคลำกรทุกระดับ
4.ไฟฟ้ำดับ ควรแก้ไข โดยมีเครื่องสำรองไฟฟ้ำเมื่อไฟดับที่ใช้งำนได้

